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Open Healing Evening Date:  -  11 July 2017 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Marie´s MeetingPlace 
               Lievevrouwestraat 22 
               7201 NG, Zutphen 
               0575-543715 /  06-12295443 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -    12 September 2017 
                          10 October 2017      
 

 
 

Open Healing Evening  Date:  - 31 August 2017 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - LUMEN 
               Nieuwe Keizersgracht 58 
               1018 DT Amsterdam 
                06-48465097 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

  Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -    28 September 2017 
                          19 October 2017 
 
                           

                       
 

Open Healing Evening  Date:  -  29 August 2017 

Amersfoort Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Mens en Intuitie  
                  Stovestraat 25 
                   3811 KA Amersfoort 
                   06-48465097 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

   Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -    26 September 2017 
                          24 October 2017 
                              
                          



Healing via de Kabbalistische Levensboom:              
het Niveau van Chokma (Wijsheid) 

 
 
1) Algemeen Welkom – Speciale Introductie voor nieuwe deelnemers; 
 
2) Het plaatsen van namen in de Schaal voor Lange Afstands Healing;  
 
3) Het opzetten van de ruimte voor healing – (aanroepen van de Engelen, gidsen en 
helpers)  
 
4) Begroeting van de gemeenschap van Aartsengelen van Creatie; 
 
5) Aanmaken connecties met de Engelen van de Hogere Wetten (Engelen van Hoge 
Magie); 
 
6) Het vinden van onze eigen ruimte – een moment om bewust te worden van 
lichaam & Spirit; 
 
7) Gronden, gronden van de kamer, het laten stromen van energieën;  
 
8) Uitvoeren van Ki-Ademhaling;  
 
9) Gebed van de avond – Een Gebed, Aangepast van “een Bericht van Babaji”;  

10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Healing via de Kabbalistische Levensboom: 
het Niveau van Chokma (Wijsheid);  
 
12) Uitvoeren van gronding en centrering  
 
13) Uitvoeren Ki-Ademhaling; 
 
14) Uitvoeren van Gouden Zon Opvulling; 
 
15) Afsluiting (met dankbaarheid) van de Open Healing Avond;  
 
16) Afsluitend gebed. 



 
Een Gebed, Aangepast van “een Bericht van Babaji” 

Mogen wij verzoeken de hele mensheid lief te hebben en te dienen, en openstaan om iedereen te 
helpen; 
Mogen we opgewekt, welgemanierd en een dynamo van niet te onderdrukken blijdschap zijn; 
Mogen we god zien in ieder gezicht; 
Mogen we zien dat elke heilige een verleden heeft en iedere zondaar een toekomst; 
Mogen we ons inspannen om iedere ziel te prijzen; 
Mogen de moed vinden om origineel en inventief te zijn en te durven, durven en nog meer te durven; 
Mogen we op onze eigen plek staan en niet te leunen op de geleende staf van een ander; 
Mogen we ons toewijden aan het denken van onze eigen gedachten en geheel zijn wie wij zijn; 
Mogen we erkennen dat alle Perfectie en alle Deugden van de Godheid verborgen zijn in Onszelf; 
Laat ons streven om dit te onthullen en laat zijn Gratie ons vrij, -en zelfstandig maken; 
Mogen we bidden dat onze essentie wordt zoals die van een roos, die hoewel stil van spraak, mag 
spreken in de schoonste spraak van de geur; 
En mag onze levenswandel een immer uitdijende uitdrukking van Liefde worden. 
Amen. 
 
 
 

Afsluitend Gebed 
 
Vrede is in de hemel, vrede is op de aarde en in de wateren. 
De kruiden, de planten en de bomen zijn allen vol met vrede. 
De Goden zijn vredig. 
Alles in het universum is doordrenkt met vrede. 
Moge deze eeuwige, universele vrede onze zielen en wezen binnengaan.  
Vrede, vrede, vrede zij met ons allen. - Amen. 
 
 

       



 
 

Healing via de Kabbalistische Levensboom: 
het Niveau van Chokma (Wijsheid) 

 
 
In deze Open Healing Avond, zullen we gebruik maken van de kwaliteiten van Sephirot 
Chokma als bron voor healing en groei. Binnen de Kabbalistische traditie wordt, 
Sephirotische Boom, de Levensboom, gepresenteerd als een netwerk van tien Sephirot's 
welke onderling verbonden zijn, waarvan Tiphareth er een is. Het vereist een behoorlijke 
studie om de betekenis van de Levensboom te begrijpen, en om dieper in te gaan op de 
betekenis ervan is niet mogelijk binnen deze Open Healing Avond. De Levensboom 
vertegenwoordigt het verhaal van de schepping, de paden voor evolutie van de spirituele 
stijging van de mens.  Door je te verbinden met de kennis en wijsheid geworteld in de 
Levensboom, is het mogelijk helende ervaringen op te doen tijdens deze avond, en 
daarna. Ik heb een diagram van de Levensboom toegevoegd als laatste pagina van dit 
script.  
 
Onze intentie deze avond is om de kwaliteiten van de Sephirot Chokma als 
Kracht voor groei en healing in te zetten. De Sephirot Chokma vertaald zich als 
Wijsheid en bevind zich in de “Rechter Pilaar” van de Levensboom, direct boven 
de Sephirot Chesed en onder/rechts Sephirot Kether. Sephirot Chokma ligt 
direct tegenover Sephirot Binah, welke zich in de “linker pilaar” bevind. Van 
onderuit zijn Sephirot Chokma en Sephirot Binah verbonden door Sephirot 
Tiphareth.  
 
Binnen de Sephirot Chockmah verblijft de Vader van Wijsheid. Chockmah kan 
worden vergeleken met de Griekse Sophia of Spirit van Wijsheid. Het word 
geïdentificeerd binnen de kern Principes van elke religie en is de faculteit 
waarbij de Goddelijkheid Zijn bestaan uitoefent. Afdalend in door de 
Levensboom, is Wijsheid de eerst genomen stap door God, waar het in de 
opwaartse reis de laatste kwaliteit is welke we vergaren. 
 
Gesymboliseerd door de Zodiac, word duidelijk dat Wijsheid alles omvattend, 
vanuit alle dingen of plaatsen. De Zodiac verbind Ruimte (space) met de Sephirot 
Chockmah terwijl de polariteit, Sephirot Binah het Tijd element beheerst.  
 
Het begrip opgedaan in Sephirot Binah stelt ons in staat om te zien dat Wijsheid 
van de Sephirot Chockmah niet een vorm van leren, geheugen of een andere 
accumulatie van mentale energieën is. Chockmah is geen vorm van iets, het is 
meer een Macht welke zuivere Kracht op topniveau in staat stelt een volledig 
potentieel te bereiken van de toegepaste Energie welke ons Bestaan in 
manifestatie onderhoud.  
 
Wijsheid is de Kracht op juiste wijze toegepast, waarlijke Wijsheid kan niet geuit 



worden zonder Kracht, hoewel kracht wel zonder Wijsheid ingezet kan worden. 
We kunnen het gebruik van kracht begrijpen, weten hoe dit te doen, hoewel de 
werkelijk Wijzen het vermogen bezitten deze kracht op juiste wijze in te zetten. 
Dit is het onderscheid, wat Chockmah werkelijk inhoud; de Heilige Wijsheid 
handelend om Bestaan te verwezenlijken in de puurste vorm. (Chockma 
handelend in Binah).  

 
Wanneer we de Levensboom observeren, zien we dat de tien Sephirot's verbonden zijn 
door middel van paden. Iedere Sephirot heeft een nummer, 1 tot en met 10, en de 
afzonderlijke paden hebben de nummers 11 tot en met 32. 
De neerwaartse stroom vanuit Sephirot 1 naar Sephirot 10 vertegenwoordigd de reis van 
manifestatie, vanuit het pure bewustzijn naar materie. De omhooggaande stroom 
vertegenwoordigd het pad van spirituele evolutie naar hogere niveaus van bewustzijn 
 
Merk op dat hoewel de Levensboom geassocieerd word met de Kabbalistische 
Hebreeuwse traditie, daarnaast hebben andere tradities een soortgelijk idee van een 
neerwaartse manifestatie, vanuit pure spirit naar materie, net als een opwaartse evolutie 
van materie naar spirit. Sri Aurobindo identificeerde de neerwaartse kracht als de 
Goddelijke Neerwaartse Macht en de opwaartse kracht als ; De Bewustzijns Macht. Het 
neerwaartse proces noemde hij “involutie” van bewustzijn, het opwaartse proces 
“evolutie”.  

 
Een manier waarop de reis door de Levensboom is via de G Sleutel (vanuit muziek) zoals 
het gepresenteerd word door de Meester Omraam Mikhael Aivainhov. (ref 2 p 48-
49)Volgens Aivanhov was de G sleutel ontstaan uit een “inwijding vanuit een 1000 jaar 
oude traditie” Hierbij neemt de individu een pad startend vanuit Tiphareth (6), volgt de 
volgende paden: Chesed (4), Netzach (7); Geburah (9); Yesod (8); Geburah (5); Chokma 
(2); Kether (1); Binah (3); Tiphareth (6); Yesod (9) uiteindelijk Malkuth (10). Dit beslaat de 
hele boom met deze reis waarvan we de kwaliteiten gaan ontdekken in een serie van 
Open Healing Avonden, waarbij we de Sephirots inzetten voor healing. Daarnaast kijken 
we naar Master Omraam Mikhael Aivanhov (ref. 2 p 49): “degene welke de diepte van de 
Sephirot induikt zal ontdekken dat er een overeenkomst is met de Smaragd Tablet”.   

 
De Levensboom lijkt een tweedimensionale structuur te hebben, maar in 
essentie is het driedimensionaal. Binnen iedere Sephirot zijn 5 kwaliteiten, welke 
een correspondentie hebben met: spirit, ziel, intellect, hart en lichaam. Deze 
worden ook “Werelden” genoemd: De Wereld van Oorsprong (Spirit); Wereld van 
Creatie (intellect); Wereld van Formatie (hart); Wereld van Expressie (lichaam). 
Het spirit aspect wordt vertegenwoordigd door een naam, een uitdrukking, of 
god. Het ziel aspect wordt vertegenwoordigd door de naam van de Sephirot zelf. 
Het intellect aspect wordt vertegenwoordigd door de hoofd Aartsengel van het 
engelenkoor van de Sephirot. Het hart aspect wordt vertegenwoordigd door een 
Orde van Engelen die gevestigd zijn in de Sephirot. En tenslotte, het lichaam 
aspect wordt vertegenwoordigd door een planeet.  
Tot slot is het lichamelijke aspect vertegenwoordigd door een planeet. Specifiek 



voor de Sephirot Chokma is de naam van god; Yah, het verkorte van YHWH. Het 
is het Heilige Tetragram zelf, de onuitspreekbare Naam van God; de zielswaarde 
van Chokma is Wijsheid; de Aartsengel heersend in Chokma is Aartsengel 
Rhaziel (God’s Geheim of de Heraut van God); de orde van Engelen is Auphanim 
of Ophanim {Wielen, of Cherubim}; de “planeet”  is De Zodiac (Mazloth) volgens 
de eerste Kabbalisten. In deze avond zullen we werken met en healing 
ontvangen van deze 5 kwaliteiten: het lichaam, hart, intellect, ziel en spirit.  
 
De Zodiac, de “planeet” van Sephirot Chokma in de Wereld van Expressie, 
vertegenwoordigd een Patroon van Wijsheid en Kracht, genaamd de cyclische 
vooruitgang in Space/ruimte over de periode van Tijd. De Twaalf Tekenen 
omvatten alle mogelijke hoeken/verschillen van Zijn, waarbij elke een zone is in 
het enkele geheel. Zij omvatten letterlijjk alles, omdat zij alles zijn. De manier 
waarop ze tot elkaar staan, de onderlinge relaties en eigenschappen is waar 
Wijsheid duidelijk de Wet, Orde en Cosmos is.  
 
Sephirot Chockmah bevat het Sleutel-Patroon van een Horoscoop, waarin de 
relatie tussen de planeten en de Zodiac de dispositie en energieën weergeeft 
gedurende een menselijke leven. Daardoor is er een vergelijkbaar Goddelijk 
Patroon.  
 
De Twaalf Pilaren ondersteunen de Tempel van Wijsheid, deze twaalf zijn de 
delen van de zodiac, waar het bestaande Universum bestaat in alle dimensies. 
Deze zijn niet beperkt tot de Tekenen van ons Zonnestelsel, ook als gradaties 
van de Goddelijke Omtrek welke ALLES omvat.  
 
Wijsheid is altijd een eigenschap geweest toegeschreven aan Occulte scholen en 
Systemen van Initiatie. Een Initeerde word Wijsheid. Wijsheid is een staat van 
zijn. We zijn wijs – of niet. Voor ons stervelingen is wijsheid iets waar we naar 
toe groeien en worden in de top van Levensboom. Voor Goddelijkheid, is 
Wijsheid het begin, voor de Menselijkheid een einde. De geïnitieerde herkent dat 
de Ruimte van Wijsheid, Tijd omvat en vergaart Kennis via Wijsheid, niet 
Wijsheid via Kennis.  
 
Het Hart Aspect, genaamd de Wereld van Formatie, word vertegenwoordigd door 
de Engelen order Auphanim (the Cherubim).  De naam van deze Engelen van 
Chokma betekent wielen en komt voor uit een kern van AVPH (?), “ Omcirkelen, 
of omgeven”. De Auphanim zijn de “omcirkelers” van het Vormende equivalent 
van de Zodiac. Alle activiteit is cyclisch, en de Auphanim zijn betrokken bij het 
in beweging houden van Manifestatie. Ons Wiel van Leven en Dood, Zonne cycly 
en elke circulerende energie of beweging is afhankelijk van de Auphanim. Zij 
zijn de Wielen van het Universum welke et begin en einde verbind zodat alles 
evolueert uit zichzelf. De Spiraal van Evolutie is hun trap omhoog, zij zijn 
degene welke de Slang van Wijsheid rond de boom draait.  
 



De profeet Ezekiel beschrijft zijn visioen van de “Lange en geweldige” Wielen 
welke levende wezens bijstaan: Zodra de levende wezens bewegen, bewegen de 
wielen naast ze; zodra de levende wezen uit de aarde oprijzen, rijzen de wielen 
mee. Waar de spirit ook gaat, gaan de wielen. Zodra ze bewegen, bewegen ze 
mee, zodra ze stoppen, stoppen ook zij; zodra zij reizen van de aarde, reisden 
de wielen met ze mee; doordat de spirit van de levende wezen in de wielen 
aanwezig is.  
 
De wereld van de Auphanim is gezegd dat het de regio is van de Music of the 
spheres. Zij zijn actief in het bewegen van het Lot of Karma, doordat actie een 
reactie veroorzaakt. Karma komt voort uit Macht in de eerste plaats en niet door 
Vorm. Het is interessant te zien dat als Macht gelijk zou zijn op de hoogste 
niveaus, er geen noodzaak zou zijn voor het beïnvloeden van de lagere regionen. 
We kunnen de formele werking van Karma enkel ervaren door de acties van de 
Auphanim in deze wereld, doordat we niet hoog genoeg zijn om te raken aan 
hun energieën en deze te converteren in superieure cycly dan de fysieke. Hoe 
dichter we reiken aan de Goddelijke Wijsheid van Chockmah, hoe dichter we 
komen tot de Auphanische cycli welke ons lot controleren, hoe meer energie we 
kunnen bereiken op het hoogste niveau.  
 
Afdalen in de Boom, the Auphanim kunnen worden gezien; dat ze de 
verschillende patronen opbreken van gedifferentieerde energieën en deze terug 
te voeren tot hun originele patroon van hun oorspronkelijke kracht zodat ze 
opnieuw geabsorbeerd kunnen worden in de Ketherische Bron. De Auphanim 
zijn universeel in actie. Zelfs onze bloed circulatie en hart cyclus is Auphanisch. 
Resonanties, ritmes, frequenties en vibraties zijn allemaal Auphanische 
activiteiten welke op het fysieke actief zijn en andere niveaus. De Auphanim zijn 
de actieve spirituele goddelijke krachten welke actief bijdragen aan Wijsheid te 
laten werken.  
 
Het Intelligentie aspect, genaamd de Wereld van Creatie, word vertegenwoordigd 
door de Aartsengel Raziel. Raziel word vertaald als. Van hem word gezegd dat 
hij elke dag op de top van de berg Horeb staat, waar hij de geheimen van de 
wereld verkondigd in een stem welke naklinkt over de gehele planeet. Het 
moment dat Adam verstoten werd uit het hof van Eden, bevriende Aartsengel 
Raziel hem en gaf hem een boek vol geheimen om hem te begeleiden. Dit boek 
was geschreven in Saphier, Adam gaf het door aan Noah, van daaruit 
doorgegeven aan Abraham, Jacob, Levi, Moses en Joshua tot aan Koning 
Solomon , de Koning van Wijsheid.  
 
Aartsengel Raziel zorgt ervoor dat Wijsheid voor iedereen die stem kan horen, 
welke constant de wereld omcirkeld met zijn resonantie, beschikbaar is. Hij is de 
agent welke het Wijsheid instinct in de Gevallen Mens geimplanteerd heeft, hij 
was verantwoordelijk voor de daaruitvolgende ontwikkeling. Zijn “Boek” is 
slijtvast als Saphier, wat betekent dat het zo lang blijft bestaan als dat het leven 



op aarde duurd.  
 
Het “Boek van Raziel” bevat de geheimen van de sterren, welke we Cosmische 
Astrologie kunnen noemen. Het geeft informatie over de wegen (of cycli) van de 
hemellichamen en de effecten hiervan op het geheel van Creatie, inclusief de 
bestemming van de mensheid, zowel individueel als collectief. Hier is het waar 
de Master-Patronen van de Kracht-Paden zijn achter alle aspecten van 
Manifestatie.  
 
Het geluid van Wijsheid is het Lied van het Leven zelf welke de Music van de 
Spheres bijstaat. We zijn vrij om Raziels “woorden van Wijsheid” te vertalen in 
elke menselijke taal welke we willen, al zal het enkel onze interpretatie zijn van 
zijn boodschap. Werkelijke wijsheid ligt ver achter enige vorm van menselijke 
spraak of schrijf methodiek. Werkelijk occulte geheimen kunnen niet worden 
“onthuld” voor de simpele reden dat geen menselijke woorden uitgevonden zijn 
welke accurater zouden zijn dan de kleur blauw uitgelegd kan worden in 
geschrift.  
 
Wijsheid is geen wetenschap, het is een staat.  Niemand “leert” Wijsheid als een 
les, we leven er in. Iedereen vergaart Wijsheid voor zichzelf vanuit zijn eigen 
brond welke ze vinden. Er bestaan geen geweldige “Occulte boeken” vol met 
“verborgen Kennis” omdat werkelijke “Occulte geheimen” niet in staat zijn 
geschreven te worden in een boek, behalve Raziel’s. Zodra we wijs genoeg zijn 
om de noodzaak voor discretie te voelen, zal Raziel ons verdere Wijsheid geven , 
al is dat niet op papier.  
 
Het ziel aspect is de naam van de Sephirot zelf, wat Wijsheid is.  
 
Het spirit aspect, genaamd de Wereld van Oorsprong, is de god naam, wat Yah 
is. Geschreven in het Hebreeuws als “Yod He” (YH) het verkorte van YHWH. Het 
is het Heilige Tetragram zelf, de onuitspreekbare Naam van God.  

Het vormt de basis voor de schikking van al onze occulte Ideeën en een 
Sleutelwoord voor het gehele proces van ons actieve bewustzijn. Zodra we het in 
het centrum van onze Magische Cirkel (degene welke onze microkosmos 
definieert), beginnen te bouwen rond dit, zullen we beginnen met het creëren 
van onze eigen Kosmos.  

YHWH zelf is de explosieve Positieve (mannelijke) Kracht, welke de Initiator is 
van alle actie. Het is het eerste positieve macht van bewustzijn in de gebeurtenis 
van conceptie. De contemplerende Spirit van God ontstaat vanuit de Oneindige 
Oceaan en spreekt het Woord (YHWH) van “Leven vanuit Licht”. De Letters 
kunnen achter elkaar geschreven worden, hoewel ze tegelijk uitgesproken 
worden.  

Het Tetragram betekent Leven. “in Hem bestaat geen dood, opdat Hij 
Eeuwigdurend Leven is”. Afdalend in de Levensboom , YHWH is the Ene welke de 



Veelvoud word, Opwaarts in de Levensboom is het de Vele welke herenigen tot 
Een.  

YHWH verschijnt als zichzelf in de “Tao Teh Ching” van Lao Tzu, welke de 
moeite waard is te quote:  

 “Plainness is that which cannot be seen by looking at it. 
Stillness is that which cannot be heard by listening to it. 
Rareness is that which cannot be felt by handling it.  
These, being indiscernible, may be regarded as a unity. It is not 
bright above nor dark beneath. 
Infinite in operation, it is without name. Issuing forth it enters 
into itself. This is the appearance of the non-Apparent, the form 
of the non-Existent. This is the un- fathomable mystery. Going 
before, its face is not seen; following after, its back is not 
observed. Yet to regulate ones life by the ancient Wisdom is to 
have found the Path."  

“ Eenvoud is dat wat niet gezien kan worden door er naar te kijken. 
Stilte is dat wat niet gehoord kan worden door ernaar te luisteren.  
Uitzonderlijkheid is dat wat niet gevoeld kan worden door gebruik. 
Deze , niet te onderscheiden, kunnen worden gezien als een eenheid. Het niet licht boven 
noch donker beneden.  
Oneindig in actie, is het zonder naam. Vooruitgaand gaat het zichzelf binnen.  
Dit is de verschijning van het niet zichtbare, de vorm van het niet bestaande. Dit is het 
ongrijpbare mysterie. Verdwenen voor zijn gezicht gezien is; al gevold is zijn rug niet 
zichtbaar. Hoewel door het reguleren van iemand’s leven door de oude Wijsheid is het 
pad gevonden” 
 

Tijdens deze avond zal onze focus exclusief liggen bij de Sephirot Chokma om healing 
te ontvangen vanuit al deze aspecten: het lichaam, hart, intellect, ziel en spirit.  

 
Na de aard van de Sephirot Chokma te hebben beschreven, zullen we de manieren 
bekijken waarop we dit kunnen gebruiken voor healing en misschien zelfs onze groei, 
ontwikkeling en evolutie. Er zijn een aantal manieren waarop je met een Sephirot kunt 
werken. Nu ben ik zelf geen Kabbalist, en ik zal niet net doen of ik alle manieren weet. 
Maar ik heb op twee duidelijk verschillende manieren met Chokma gewerkt. De eerste is 
door de kwaliteiten van Chokma binnen iemands eigen sfeer te brengen en zo de 
voordelen ervan te ontvangen, en de tweede is door bepaalde aspecten van jezelf binnen 
Chokma te brengen. Omdat de intellect- en hart aspecten van de Sephirot een aartsengel 
en een orde van engelen zijn, is het mogelijk deze binnen onze eigen sfeer te brengen 
door ze uit te nodigen in space buiten onze aura te komen, door middel van invocatie of 
evocatie. Een opmerking hierbij is dat ik niet aanraad een spirit of orde van engelen of 
aartsengel binnen onze aura of lichaam uit te nodigen, omdat de frequentie ervan zo 
hoog is dat het je lichaamssysteem kan verstoren, dat mogelijk consequenties kan 
hebben. De tweede met Chokma is een aspect of iets dat ons vertegenwoordigt binnen 
het rijk van de Sephirot te brengen. Dit kan direct gedaan worden door een aspect van 



onszelf te gebruiken, zoals het centrum van bewustzijn (iemands zelfbewustzijn) die ik 
het Focal Point noem, of jezelf als spirit. Nog een manier, die meer indirect is, is iets dat 
jou representeert binnen de Sephirot te stationeren. Hoewel dit relatief makkelijk is 
voor diegenen die meer kennis hebben van het inter-dimensionaal reizen als Focal Point 
of voor hen die mentaal kunnen reizen binnen de sferen, om de Sephirot binnen te gaan, 
is deze informatie in feite behoorlijk gevorderd. Maar voor diegenen die niet bekend 
zijn met deze manier van werken, is het creëren van iets dat henzelf vertegenwoordigt 
de meest effectieve en efficiënte manier om de voordelen van de Sephirot Chokma te 
ervaren en ontvangen en is dit de met Chokmae die we binnen deze Open Healing 
Avond zullen gebruiken.  
 
De Wet van de Getuige is de basis bij het gebruik van een vertegenwoordiger. Deze Wet 
zegt in wezen dat wanneer je een getuige van iets binnen een bepaalde energie, het 
krachtveld of een omgeving plaatst, de persoon of het aspect van de persoon waar deze 
getuige voor staat de volle ervaring van deze energie, het krachtveld of omgeving zal 
ervaren. Zo zal een persoon in staat zijn de voordelen van een omgeving te kunnen 
ontvangen alsof hij/zij daar is, zonder dat hij/zij of welk aspect van hem/haar dan ook 
daadwerkelijk op deze plek is. De persoon zal ook in staat zijn de energie, het 
krachtveld of de omgeving waar te nemen, afhankelijk van in welke mate zijn of haar 
subtiele zintuigelijke organen ontwikkeld zijn. Bij het werken op het innerlijk vlak of in 
het werken binnen bepaalde sferen, maakt de beoefenaar van de Hogere Wetten 
gemakkelijk gebruik van magische gedachtenvormen en magische standbeelden. Wij 
zullen hier tijdens deze Open Healing Avond ook gebruik van maken. 
 
Het verschil tussen magische gedachtenvormen en magische standbeelden is dat 
magische gedachtenvormen meestal van nature mentaal zijn, terwijl een magisch 
standbeeld meer spiritueel van aard is. Magische gedachtenvormen creëren een soort 
van verbinding, terwijl de magische standbeelden meer het individu vertegenwoordigen. 
Welke van de twee je kiest te gebruiken, hangt af van zowel de ervaring als de intuïtie 
van de beoefenaar, of van degene die de groepservaring leidt.  
 
In deze Open Healing Evening zullen we gebruik maken van een speciaal gecreëerde 
gedachtenvorm, gemaakt uit Supramental bewustzijn, zodat deze geplaatst kan worden 
in de Wereld van Oorsprong (naam van god). Voor de overige "Werelden" van de Sephirot 
Chokma, zullen we standbeelden op het innerlijke vlak gebruiken die gecreëerd zijn 
door de Engelen van Hoge Magie, die hiervoor het materiaal van deze "Werelden" zelf 
gebruiken.  
 
 
Oefening: 

 
Stap 1: Verlevendigen van de Levensboom 

 
We Verzoeken de Engelen van Hoge Magie ieders eigen Levensboom te 
verlevendigen (te vinden op de laatste pagina van dit script).  



Terwijl het healing werk tijdens deze Open Healing Avond plaatsvindt, zouden 
deelnemers die gevoelig genoeg zijn, veranderingen kunnen zien of voelen in 
energie, of licht van de Sephirot Chokma of andere locaties van de boom waar 
kunnen nemen.  
 
Stap 2: Creatie en Plaatsen van Permanente Gedachtenvormen en 
Standbeelden 

 
a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente gedachtenvorm 

van de persoon te creëren, welke bestaat uit Supramentale Bewustzijn, en 
geplaatst word in de Wereld van Oorsprong op het niveau van Sephirot 
Chokma. Deze permanente gedachtevorm lijnt zich uit met de naam van god 
Yah  

b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Expressie van de Sephirot 
Chokma te creëren en dit te plaatsen in de Zodiac.  

c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Formatie in de Sephirot 
Chokma en laat het plaatsen bij de Engelenorde van Auphanim; 

d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van de Wereld van Creatie van Sephirot Chokma 
en laat het plaatsen bij Aartsengel Ratziël; 

e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om een permanente standbeeld 
gemaakt van het materiaal van het Zielsniveau van Wijsheid te plaatsen in 
sephirot Chokma.. 

 
Stap 3: Activatie van de Permanente Gedachtevormen en Standbeelden 

 
a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Expressie te activeren. Verzoek de Engelen van Hoge Magie om 
een speciaal ritueel van Zuivering uit te voeren.  

 
b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Formatie te activeren. Stem je af en beleef de ervaring en 
experience (De Seraphim zijn Engelen welke hun taak is om de principes van 
Hitte te verzorgen, waar deze zich ook in Creatie bevinden. In deze oefening 
zullen we een moment nemen om te mediteren, zodat iets in de Innerlijke 
niveaus naar boven kan komen wat we mogen verwijderen.) (Een Jalousie, 
Angst, een zwakte etc.); 

 
c)  We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Creatie te activeren. Stem je af en beleef de ervaring Aartsengel 
Raziel (vertaald zich als de Gezant van God); 

 
d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld op 



het Niveau van de Ziel van Wijsheid te activeren. Stem je af en beleef de 
ervaring (Wijsheid op zielsniveau) 

 
e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de permanente gedachtenvorm 

in de Wereld van Oorsprong te activeren. Stem je af en beleef de ervaring : 
(YAH). 

 
 

Stap 4: De-activatie van de Permanente Gedachtevorm en Standbeelden 
 

a) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 
de Wereld van Expressie te deactiveren; 

 
b) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 

de Wereld van Formatie te deactiveren; 
 

c) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld in 
de Wereld van Creatie te deactiveren; 

 
d) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om het permanente standbeeld op 

het Zielsniveau van Wijsheid te deactiveren 
 

e) We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de permanente gedachtevorm in 
de Wereld van Oorsprong te deactiveren 

. 
 

Stap 5: Deactiveren van de Levensboom 
 

We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de verlevendigde Levensboom te 
deactiveren. We verzoeken de Engelen van Hoge Magie om de Magische Gordel en 
Magische Knoop op het permanente standbeeld in de Wereld van expressie te 
deactiveren. 
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